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 Profiel 

Patrick de Bruin MA BBA 
 
Naam        Telefoonnummer 
Patrick de Bruin     06-54976692   
 
Geboortedatum      E-mailadres 
31-12-1988      info@totallyincontrol.nl 
 
Woonplaats       Beschikbaarheid vanaf 
Hardinxveld-Giessendam    januari 2023, mogelijk eerder instromend 
 
Beschikbaar in de rollen van   Tarief indicatie 

- Concern, Business en Financial Controller €110,- excl. BTW en incl. reiskosten 
- Kwartiermaker/projectleider 
- Directeur  

 
Sociale bruggenbouwer met een frisse en resultaatgerichte aanpak 
Patrick staat in zijn omgeving bekend als een sociale, hardwerkende en veelzijge adviseur. Hij 
heeft mensenkennis en analytische ervaring om situaties goed in te schatten op verschillende 
niveau’s als een bruggenbouwer. Dit door eerder uitgevoerde bedrijfsonderzoeken, 
leidinggevende- en bestuurservaring. Door vooruitkijken heeft hij het vermogen snel te 
schakelen tot het gewenste resultaat. Binnen non-profit en profit organisaties heeft Patrick 
binnen gemeenten processen en stuurinformatie in control binnen diverse bedrijfsonderdelen 
geoptimaliseerd als adviseur en (concern)controller. Als voorbeeld kan de vernieuwde begroting 
2019 van de gemeente Weert worden aangehaald, waarbij middels de SCRUM-methodiek 
verschillende strategische doelstellingen zijn geformuleerd door intervisie en ‘out of the box’ 
denken (output/outcome). Ook heeft hij als (concern)controller diverse P&C-producten (in 
crisissituaties), maar ook de ontwikkeling van VIC-auditplannen begeleid waarbij hij 
gemakkelijk bruggen bouwt en verbindingen legt. Daarnaast heeft Patrick op diverse niveau’s 
organisatieadviezen en notities verstrekt binnen de financiële functie. Ook buiten gemeentelijke 
organisaties heeft Patrick in het verleden veel (politieke) belangen weten te verenigen, waarbij 
ook veel buiten de gemeente naar verbinding en samenwerking werd gezocht door oprichting 
van een onafhankelijk jeugdplatform. 
 
Ruime overview en inventief met innovatie/techniek als hulpmiddelen 
Inventief omgaan met innovatie en techniek ziet hij hierbij als een speerpunt om de organisatie 
efficiënter te laten functioneren, zodat er zoveel als mogelijk zelfsturende teams ontstaan. Zo 
heeft Patrick binnen een recentelijk project prestatie-stuurinstrumenten ontwikkeld, om 
efficiënt en effectief te kunnen sturen op financiële processen (mede binnen het Sociaal 
Domein). Hij heeft hier de SCRUM-methode succesvol voor ingezet, waarbij verschillende 
belangen werden verenigd door intensieve samenwerking en het creëren van draagvlak. Patrick 
heeft het vermogen om een visie op een visuele wijze te presenteren, waardoor werknemers 
gaan meedenken en meebewegen. Binnen zijn werkzaamheden wil hij het maximale resultaat 
behalen, de klant staat hierbij nadrukkelijk centraal. 
 
Patrick heeft diverse (adhoc) informatievoorzieningen aan elkaar kunnen koppelen danwel 
ontwikkelen voor (nauwkeurigere) rapportages waarbij intern op output kan worden gestuurd 
(koppeling gespreksagenda en stuurinformatie: Power BI voor bedrijfsvoering en Sociaal 
Domein). Daarnaast heeft Patrick ervaring in het formuleren van outcome indicatoren, zodat 
output op outcome kan aansluiten in optimale sturing en control. 
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 Recente opdrachten 

Kwartiermaker / (Business) Controller (Sociaal Domein) - gemeente Emmen 
28-09-2020 t/m heden 

• Implementatieplan tot rechtmatigheidsverantwoording 2021 

• Jaarplan Concerncontrol en Auditing 2021 

• Ontwikkeling stuurinformatie en prognosetool Sociaal Domein 

• Begeleiding jaarrekeningstraject professionalisatie stuurinfo Jeugdhulp  

• Begeleiding en ontwikkeling dashboards Sociaal Domein 

• Herinrichting financiële kolom bedrijfsvoering Sociaal Domein 

 
Projectleider bedrijfsvoering Sociaal Domein   - gemeente Voorst 
01-08-2022 t/m heden 

• Implementatie nieuwe (financiële) systemen 

• Doorontwikkeling AO-IB 

• Advisering herstructurering bedrijfsvoeringskolom Sociaal Domein 

 
Concerncontroller        - gemeente Overbetuwe 
01-05-2021 t/m 01-07-2022 
• Implementatieplan tot rechtmatigheidsverantwoording 2021 
• Optimalisatie risicomanagement en begeleiden nulmeting i.s.m. accountant 
• het door ontwikkelen van de organisatiesturing via team-, domein- en directieplannen, stuurinformatie 

implementeren en voorbereidingen op de rechtmatigheidsverklaring. 

• Hij zorgt voor realisatie van een goed werkende bedrijfsvoering, vernieuwing van programmasturing, de 
P&C cyclus, adequate en actuele sturings- en verantwoordingsinformatie en gedegen adviesfunctie. 

• Als concerncontroller geef je gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen 
en risico’s voor de organisatie en draag je zo bij aan de juiste koers.  

(Financial) Controller (Auditor)     - gemeente Venlo 
01-01-2021 t/m 01-05-2021 

• Begeleiding jaarrekeningstraject en controle 

• Review en concernanalyse LOTS 

 
Business Controller       - gem. Midden-Groningen 
01-09-2020 t/m 31-12-2020 

• Implementatieplan tot rechtmatigheidsverantwoording 2021 

• Interim controle begeleiding 

• Begeleiding aanbesteding accountancydiensten 

 
Strategisch (bestuurs)adviseur Control Sociaal Domein   - gemeente Eindhoven 
28-10-2019 t/m 01-09-2020 

• coördinatie controle geleverde zorg 2019 voor 30 medewerkers 

• formuleren output en outcome indicatoren in vernieuwen van control 

• prognoses en bestuurrappotages maken mede in rapportagetools voor jeugd 

• aansluitend maken van jaarrekening 
 

Financial Controller                      - BVOWB 
19-02-2020 t/m 01-05-2020 
• Coördinatie en rapportage kadernota 2021  
• aanspreekpunt ondersteunende afdelingen, management en college van B&W 
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Concerncontroller        - gemeente Culemborg 

01-06-2019 t/ 01-10-2019 
• coördinatie en rapportage jaarrekening(scontrole) 2019 in correcte aanlevering op te leveren stukken 

t.b.v. accountant en als aanspreekpunt fungeren voor de accountant 

• verbetering inkoopsysteem, risico’s, projecten en subsidievolgsysteem in rapportage 

• notitie verbeterde Control voor In-Control-Statement ofwel Rechtmatigheidsverantwoording 

• plan van aanpak verbeterde Control voor audits in kwaliteit van Verbijzonderde Interne Controle / AO 

• aanspreekpunt college, directie, management, accountant en auditcommissie 

 
Strategisch (bestuurs)adviseur Control Sociaal Domein  - gemeente Eindhoven 
01-01-2019 t/m 01-06-2019 

• vernieuwing en bijsturing door tools in processen controle- en afrekentraject zorgaanbieders 

• coördinatie controle geleverde zorg 2018 voor 30 medewerkers 

• notitie verbeterde Control Sociaal Domein 

• ontwikkelaar dashboard(s) prestatie-stuurinstrumenten Control management- en bestuursrapportage  

 
 
Strategisch (bestuurs)adviseur vernieuwing Control   - gemeente Weert 
01-01-2018 t/m 31-12-2018 
• vernieuwing P&C-cyclus met minder afstemmingsmomenten 

• coördinatie en rappotage jaarrekening(scontrole) 2017 en begroting 2018 

• verbetering inkoopsysteem, projecten, MVA, en subsidievolgsysteem in rapportage 

• projectleider verandertraject vernieuwen boekwerken in BBV-conformiteit van strategisch beleid 

(output/outcome) naar operationele uitvoering (beleidsindicator/KPI) in control mede door SCRUM 

• raads- en auditcommissiepresentatie: ‘sturen op hoofdlijnen’ 

Functies in opdrachten verleden  

Beleidsadviseur Financiën & Control     - gem. Krimpen a/d IJssel 
01-03-2017 t/m 31-12-2017 
• coördinatie jaarrekening 2016 en begroting 2018 

• actualisatie diverse nota’s 

 
Beleidsadviseur Planning & Control     - gemeente Cranendonck 
01-05-2016 t/m 28-02-2017 
• coördinatie jaarrekening 2015 en begroting 2017 

• actualisatie diverse nota’s 

 
Strategisch adviseur opstart Sociaal Domein    - gemeente Doetinchem 
01-12-2015 t/m 31-04-2016 
• opstarten sociaal domein voor 30 medewerkers 

• processen optimaliseren voor zorg afrekenen 

 
Business Controller / Strategisch Organisatieadviseur  - DBMgroup 
01-08-2011 t/m 30-11-2015 
 
Junior Manager Backoffice       - Cinjee Advies 
01-08-2008 t/m 31-07-2011 
• opstarten en professionaliseren backoffice processen en voor 90 medewerkers 
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 Opleidingen, kwalificaties en hobby’s 

Bestuurskunde   Management, spec. ‘bedrijfspsychologie’ 
MA (Master) - 2016-2019  BBA (HBO+) - 2008-2014  
 
Kwalificaties    : LEAN, CRKRO-gecertificeerd, Prince2® en SCRUM/Agile. 
Computervaardigheden  : LIAS, DIAS, Cognos, MICI, Key2Finance, GWS, Microsoft  
      Office, BlueRetail, Verseon, Decade, CODA en SAP. 
Hobby’s    : Voetballen, fitnessen, hardlopen, varen en reizen. 
 
Referenties 
Telefoonnummer op aanvraag beschikbaar van Dirk de Vries en Nynke Plantinga. 


